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א1
?שול ה?<...>

אחר ק<...>
בתירה א<...>

ש?כב?ר קמ<...>
בראשי <...>

מוחק באצבעו <...>
סולת והשאר יהא ק<...>

סולת והצדדין יהא סול<...>
ומשמנה שתהא כלה שמ<...>
מסלתה שאם חסר שאם <...>

השמן כל שהו' פסול מסל<...>
שלא יביא שתי מנחות <...>

זו בזו יכול לקמץ מזו בפני <....>
מלא קומצו מסולתה ומשמנה <...>

קורט של לבונה פסל מ<...>
בשעת קמיצה על כל לבונת<...>

הקומץ אע"פ שאין שיריים <...>
ודין הוא מה אם במקום שה<...>

כח הכהנים בהן מקום שיפה <...>
מה אני מקיים והנותרת מן <...>

אזכרתה נזכרים בה <...>
ונאמ' להלן אזכרתה <...>

קומץ פר' והנ<...>
שלא

לשחזרה היא פר?ט? <...>

ב1
 <...>ינו או' א'
<...>ותרת מן

<...>התיר מנחו[ת]
<...>א אני נבילה

<...> להתיר
<...>ק אמ' ר' שמעו' ודין

<...>מקום שאסר [בה] מליקת
<...>כי שאסר בה מליקת

<...>קת מצוה של ישר' שהרי
<...>מצוה שלהם נאסר משקה

<...>להתי?ר? מליקת כהנים מאשי
<...>קריב כשהקריב לעשות את

<...>יהוד' מנין לאומר הרי עלי מנח[ת]
<...>רקיקין ת"ל קרבן קרבן אח?ד? הו'

<...>בו נאמ' קרבן קרבן שני פעמים
<...> מעתה רצה להביא חלות
<...>ים יביא וכשהו' קומץ בולל

<...> אלא אחד משניהם ד"א דיו
<...>פים ולא מאפה יורות של ערביי'

<...>הא הקד[י]שה בתנור וכל מעשה
<...> אך כאן מן החטים חלות

<...> החלות שאין טעונות
<...> אינו דין שיטענו בליל?ה?



<...>חין ואין חלות משוחו'
<...>ה טעונין משיחה

[חלות]

א2
בשמן <...>

השלשי <...>
רבוי בת<...>

לא שוו כיוצא <...> את?ה א?ומ' אמ<...>
לרחצה יכול כשם שמרחיצין <...>

נחשת לנחשת שוה לו לא שוה <...>
חושן משפט מעשה חושב כמעשה <...>

כך זה כפול ת"ל זהב לזהב שוה <...>
על מחבת מלמד שטעונה כלי קרב<...>

טעון יציקה ובלילה אף קרבנך ה<...>
האמו' להלן (טעון מתן) [טעון מתן שמן] בכלי קודם <...>

מתן שמן בכלי קודם לעשייתה <...>
ר' אומ' חלות אמרו לו והלא ב?ת?<...>

אלא סולת כיצד הוא עושה <...>
ופותתה ובוללה בשמן ר' א?ו?<...>

בשמן וחוזר ויוצק עליה מ<...>
יכול שתים ת"ל פיתים אי פי<...>
אותה אותה לפתים ואין פתי<...>
לשנים ושנים לארבעה ואינו <...>
לארבעה ומבדיל מנחת כהן <...>
כהנים ומנחת כהן משיח אי<...>

וכל שאין בהן קמיצה אין בהן<...>
כל המנחות לפתיתה <...>
אותה מה ראית לרב<...>
אחר שריבה הכתו' <...>
הלחם ולחם הפנים <...>

ב2
<...> מחבת אין 

<...>חשת עמוק[ה]
<...>שין ס<.>ת <...> תעשה מלמ?'?

<...>שייתה פר' והבאת את ?המ'?
<...> הכהן והגישה

<...>אלא הקומץ בלבד מנין לרבות את
<...> כל המנחות ת"ל את ?המנחה? יכול

<...>בה מנחת חובה מנין ודין הוא נאמ'
<...>מה מנחת נדבה טעונה הגשה

<...>אמרתי במנחת נדבה שהיא טעונ[ה]
<...>ה טעונה שמן ולבונה מנחת

<...> וטעונה הגשה לא אם אמר[ת]
<...>מ' במנחת חוטא שאינה טעונה

<...> נדבה שהיא טעונה שמן
<...>מנחת שמן ולבונה ולא מנח[ת]

<...>?נ?דבה שאינה טעונה תנופה
<...>ה אף אני אביא מנחת חוטא
<...>מה הצד השוה שבהן ששוו

<...>ת חוטא שלא שווה לבא בעשיר
<...>מנחת נדבה ואחר מנחת חו?טא?
<...> לרבות מנחה העומדת להגשה

<...>הכהן והקריבה לרבות מנחת



<...>?א? דין הוא מה () אם
<...>?ה?גשה מנחת סוטה

<...> במנחת חוטא שהי<.>
<...>?מ?נחת העו?מר? תוכיח

<...> שמן ולבונה תאמ' במנחת סוטה
[שאי?נה?] 1<...>רי מנחת העומ' שאינה מין 
<...>ונה הצד השוה שבהן ששוו

<...> ?מה? לצד השוה שבהן שלא
<...> והקריבה לרבות <...>

א3
<...> ?ל?רבות מנחת סוטה להגשה

<...>?שיהא? היחיד מתנדב מנחה אחרת חוץ
מ<...> מן ה?ח?טים חובה ויחיד מביא מנחה מן החטים נדבה

מה <...> החטים חובה מביא מנחה מן השעורים חובה אף יחיד שהוא 
מביא מנחה <...> נדבה יביא מנחה מן השעורים נדבה ת"ל אלה אין לך אלא אלה

או אינו אומ' <...> עלי מנחה יביא חמשתן ת"ל מאלה יש מביא אחת מהן ויש מביא חמשתן
 ר' שמעון אומ' מנחה לרבות את כל המנחות להגשה יכול אף שתי הלחם ולחם הפנים ת"ל

מאלה
 מה ראית לרבות כל המנחות ולהוציא שתי הלחם ולחם הפנים אחר שריבה הכתוב מיעט

מה
אלו מיוחדות שיש מהן לאשים יצאו שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהן לאשים והלא מנחת
 נסכים כלה לאשים יכול תטען הגשה ת"ל והקריבה מה ראית לרבות כל המנחות ולהוציא

[מנחת]
 נסכים אחר שריבה הכתוב מיעט מה אלו  מיוחדת שהן באות בגלל עצמן יצאת מנחת

נסכים שאינה
 באה בגלל עצמה והלא מנחת כהנים ומנחת כהן משיח באות בגלל עצמן יכול יטענו הגשה

ת"ל
והגישה מה ראית לרבות כל המנחות ולהוציא מנחת כהנים ומנחת כהן משיח אחר שריבה ?

הכתוב?
 מיעט מה אלו מיוחדת שיש מהן לאשים ובאות בגלל עצמן ויש מהן לבעלים יצאו שתי

הלחם ולחם
 הפנים שאין מהן לאשים יצאת מנחת נסכים שאינה באה בגלל עצמה ויצאת מנחת כהנים

ומנחת <...>
 משיח שאין מהן לכהנים   פר' והרים   יכול בכלי ת"ל להלן בקמצו מ?ה הר?מה האמורה

להלן בקומ<...>
כאן בקומצו אילו אומ' אשר הקריבו ליי לא תעש?ה? <...>כול אין לי בלא תעשה <...>

אלא הקומץ בלבד מנין לרבות את המנחה ת"ל מנחה ומנין לרבות <...>
לי אלא מנח[ו]ת ששיריהם נאכלין מנח[ו]ת שאין שיריהם נאכלין מנין ת"ל כ?ל?<...>

לא תעשה חמץ ר' יוסי הגלילי אומ' להביא את לחם הפנים ר' עקיבא אומ' <...>
תעשה חמץ יכול לאו אחד לכולן ת"ל לא תאפה חמץ אפייה ב?כלל? <...>
אלא מה אפייה מיוחדת מעשה יחידי וחייבין עליה בפני עצמה אף אני <...>

מעשה ומעשה שייש בה לחייב עליו בפני עצמו שאור לא תקטירו אי<...>
מנין ת"ל כל שאור אין לי אלא הוא עצמו עירובי מנין ת"ל כי כל שאור יכול <...>

יהיו בל תקטירו חמץ מנחות שאינן במצה תהיה לא יהו ב?כ?ל תקטירו ח<...>
אין לי אלא המרובה הממועט מנין ת"ל וכל דבש אין לי אלא הוא עצמו <...>

לי אלא דברים שאין הדבש יפה להם <...> הדבש יפ<...>
לקטרת מנין ת"ל וכל דבש מ<...> ת"ל וכל <...>

ב<.>בש מה שאין בשאור שא<...>
?בש?ירי מנחות ושאור לא <...>

ב3

 שמא זהו תיקון למילים בשורה שחסרות לפנינו1



מה שאין בשאור צרך לומ' ?כל? <...>
אשם ומבשר קדשי קדשים ובשר קדשים קלים <...>

ושירי מנחות שהוא עובר בלא תעשה ת"ל כי כל שאור <...> אשה
כל שיש ממנו לאשים הרי הוא בבל תקטירו   קרבן    ראשית ש<...> המנחות

וכן הוא אומ' והקרבתם מנחה חדשה ליי שתהא מנחה חדשה <...> ?המנח?ות אין לי אלא
מנחת חטים מנחת שעורים מנין כשהוא אומ' וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה

ליי בשבועותיכם הא אם אינו ענין למנחת חטים תנהו ענין למנחת שעורים ומנין שיקדמו
 הבכורים ת"ל בכורי קציר חטים אין לי אלא של חטים של שעורים מנין ת"ל אשר תזרע אין

לי 
 שיזרע עלה מאיליו מנין ת"ל אשר בשדה אין לי אלא שבשדה שבגג שבחצר ושבחרבה מנין

ת"ל
 בכורי כל אשר בארצם ומנין שיקדמו לנסכים ולפירות האילן ת"ל בכורי מעשיך ואומ'

באספך
את מעשיך מן השדה יכול אם קדמן דבר אחר לא יקרבו ת"ל תקריבו יכול אם לא קרבן

 <.>עצרת יקרבו לאחר עצרת ת"ל אותם יכול לא יביא היחיד כיוצא בהן נדבה ת"ל אותם
יכול

<...> היחיד כיוצא בהן נדבה שכן אינו מביא כיוצא בהן חובה אבל יביא צבור כיוצא בהן
<...>בה שכן הוא מביא כיוצא בהן חובה ת"ל אותם המזבח אין לי אלא המזבח מנין לרבות

 את הכבש ת"ל ואל המזבח לא יעלו יכול לעבודה ושלא לעבודה ת"ל לריח ניחוח לא
אמרתי אלא

 <...>בודה   פר'   אילו אומ' על כל קרבנך תקריב מלח יכול אף על העצים אף על הדם
ת"ל וכל

<...>בן מנחתך מ<...>רבן מנחתך דברים שאחרים באין חובה לו יצאו העצים והדם
<...>ם אי מה קרבן מנחתך דבר שהוא מתיר אף אני אביא את

<...>ל מעל מנחתך לא מעל דמך או מעל מנחתך יכול תהא מנחה
<...>הקומץ טעון מלח ואין מנחה כולה טעונה מלח אין לי אלא הקומץ

<...> הלבונה הבאה עם המנחה מנין לרבות לבונה באה בפני עצמה
<...> אימורי חטאת ואימורי אשם ואימורי קדש קדשים ואימורי קדשים

<...> ?עו?לת העוף מנין ת"ל וכל קרבן ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומ'
<...> שיש בו טומאה ועולה לאישים ועל מזבח החיצון יצאו העצים שאין

<...>ם יצאת הקטרת שאינה על המזבח החיצון במלח יכול תכונהו תלמוד לומ'
<...>ול במי מלח ת"ל במלח ולא ישבית מלח הבא מלח שאינה שובתת ואי זו זו

<...>מית יביא ס<...> ת"ל תקריב מלח ריבה יכול המקריב
<...>ביא לבונ<...>הוא נאמ' הבא מנחה והבא

<...>?מ?של <...>ח משל בעל המנחה הול?כה?
<...> עצים משל צבור אף מלח

א4
<...> ?קר?ב עם כל הזבחים מדבר

שהוא קרב <...> לבונה שאינה קריבה עם כל הזבחים
הולכה לך <...> דבר שהוא קרב מנחה בפני עצמה מדבר שקרב
מנחה בפני <...>ו עצים שאינן קריבין בפני עצמן ת"ל לא תשבית

מלח ברית אליך מעל מנחתך ולהלן הוא אומ' מאת בני ישראל ברית עולם
מה ברית האמורה להלך משל צבור אף כאן ?מש?ל צבור תקריב אף בשבת

תקריב אף בטומאה תקריב מלח כל שהוא תקריב מלח מכל מקום
פר'   ואם תקריב מנחת בכורים ליי ר' יהודה אומ' עתידה מנחת

בכורים לפסוק ולחזור וכן הוא אומ' ואם יהיה היובל
לבני ישראל עתיד היובל לפסוק ולחזור ר' שמעון אומ' ואם תקריב מנחת בכורי'

ליי זו מנחה באה חובה או יכול נדבה כשהוא אומ' והבאתם את עמר ראשית
קצירכם אל הכהן לומר שאינה באה אלא חובה אם כן למה נאמר ואם לומר

אם מביאין אתם אותה לרצון מעלה אני עליכם כאלו נדבה הבאתם אותה
ואם אין אתם מביאין אותה לרצון מעלה אני עליכם כאלו לא הבאתם או<..>
אלא לצורך עצמכם וכן הוא אומ' ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם <...>

הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם ואם תקריב מנח<...>
העומר מנין היא באה מן השעורים או יכול מן הח<...>



אביב ונאמ' אביב במצרים מה אביב האמור במצ<...>
שעורים ר' עקיבא אומ' נאמ' לצבור הבא בכורים <...>

בעצרת אם מצינו שממין שהיחיד מביא חובתו <...>
בעצרת אף ממין שהיחיד מביא חובתו ממנו יהא <...>

בפסח מאי זה מין הב?יא? <...> חובתו מן הש<...>
מן השעורים ד"א א<...>ם אין <...>

ר' יוחנן בן ברוקא או<...>
מה אם החטים שכ<...>

ב4
ושבולת שוע<...>

העמר השעורים יוכיחו ש?ל?א<...> מנחת
העמר לא אם אמרת בשעורים שמנחת <...> ?בכו?סמין

ושבולת שועל ושיפון שאין מנחת סוטה ?בא?<...> מן
הכתוב וכוסמין ושבולת שועל ושיפון מקל <...> קלוי באש

מלמד שמהבהבין אותו באש כדי לקיים בו מצ?ות קלי? דברי ר' מאיר
וחכמי' אומ' אין אומ' לשון קלוי אלא לדבר אחר ואבוב ?של? קלאים היה שם

ומנוקב כמין נפה כדי שיהא האור שולט בכולו אביב קלוי גרש הדב[ר]
שקול יקלנו אביב יכול יקלנו גרש ת"ל באש הפסיק הענין כרמל רך

מל וכן הוא אומ' ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלהים לחם בכורי'
ועשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו כרמל רך מל בצקלונו בא

(ויק) ויצק לנו אכלנו ונוי היה וכן הוא אומ' כנף רננים נעלסה נושא
ועולה ונתחטא וכן הוא אומ' נתעלסה באהבים לישא וליתן נעלה

ונתחטא באהבים וכן הוא אומ' כי ירט הדרך לנגדי יראה נטתה שת[ה']?
פר'   תקריב את מנחת בכוריך מה ת"ל לפי שנ' כרמל מצוה

<...> רך מל לא מצא רך מל יביא יבש מצותו לבוא מן הקמה
<...> הקציר ומנין אף מן העלייה ת"ל תקריב את מנחת

<...>?מ?קום בכוריך בכורי כל יחיד ו?י?חיד מלמד שאינה
<...>ל צבור דברי ר' עקיבא ר' שמעון אומ' נאמ' כאן בכורים

<...>ן בכורים ליי מה בכורים האמור להלן משל צבור
<...>אמור כן משל צבור אם תאמר זו משל יחיד והל?ז?
<...> לאו אם זו בכורים <...> אין הלז ראשית קציר ואם

<...> בכורים <...>חוסרים כאן אמרן הכ[תו']
<...> הפנים והלא דין הו<.>
<...>?עו?נה שמן לחם הפנים

א5
<...>עליה שמן לא על לחם הפנים

עליה <...> הלא דין הוא מה אם לחם הפנים שאינו טעון
שמן <...>סכים ?ש?היא טעונה שמן אינו דין שתטען לבונה ת"ל
<..>ה ?לב?<...>סכים מנחה לרבות מנחת יום השמיני ללבונה

<..>א פרט לש?תי? <...> שלא יטענו לא שמן ולא לבונה והלא דין הוא מה אם מעטתי[ם]
<.>ן השמן ש?הוא? <...> מנחת נסכים לא אמעטם מן הלבונה שאינה נוהגת במנח[ת]

נסכים ?הין אם מעט?תים מן הלבונה שהיא נוהגת בלחם הפנים לא אמעטם
מן השמן שאינו נוהג בלחם הפנים הוא הדין אם מעטתים מן (ה) השמן שאינו

נוהג בלחם הפנים אמעטם מן הלבונה שהיא נוהגת בלחם הפנים הין אם מעטתי[ם]
מן הלבונה שאינה נוהגת במנחת נסכים אמעטם מן השמן שהוא נוהג במנחת
נסכים ת"ל הוא פרט לשתי הלחם שלא יטענו לא שמן ולא לבונה   פר'    ואם

זבח שלמים קרבנו ר' יהודה אומ' כל המביא שלמים מביא
שלום לעולם אין לי אלא שלמים מנין לרבות את התודה ארבה את התודה שה<...>

מין שלמים ומנין לרבות את העולה ארבה את העולה שהיא באה בנדר ובנד<...>
ומנין לרבות את הבכור ואת המעשר ואת הפסח ארבה את המע<...>

ואת הבכור שאינן באין על חטא ומנין לרבות חטאת וא<...>
לרבות את העופות והמנחות והיין והלבונה והעצים ?ת"?<...>

המביא שלמים מביא שלום לעולם ד"א שלמים שהכל ש<...>



למזבח החזה והשוק לכהנים והעור והבשר לבעלים <...>
בשלום מביא שלמים אין האונן מביא שלמים אין לי <...>

מנין לרבות את התודה ארבה את התודה שהיא מי<...>
לרבות את העולה ארב<...> שהיא <...>
הבכור ואת המעשר <...> בה את <...>

אין באין על חטא ומ<...>
והמנחות והיין והלב<...>

ב5
היה שלום היה אונן א<...>

את התשיעי מה ראית לרבות את אחת <...> שריבה
הכתו' מיעט שתמצא אומ' אימתי הקדש <...> הוי

אומ' או לאחריו מרבה אני את אחד עשר שהוא ל<...> אני
?ה?תשיעי שהוא לפני קדושה הוא היחיד מביא של?מים נדבה ואין הצב<..>

מביא שלמים נדבה והלא דין הוא עולת בהמה באה <...>דבה ושלמ<..>
באין בנדר ובנדבה מה עולת בהמה שהיא באה בנד<...>הרי היא באה
נדבת צבור אף שלמים שהן באין בנדר ובנדבה יבואו נדבת צבור מנחה

תוכיח שהיא באה בנדר ובנדבה ואינה באה נדבת צבור לא אם אמרת
במנחה שאינה באה נדבת שנים תאמר בשלמים שהן באין נדבת שנים
עולת העוף תוכי שהיא באה נדבת שנים ואינה באה נדבת צבור לא אם
אמרת בעולת העוף שאינה באה חובת צבור תאמר בשלמים שהן באין

חובת צבור הואיל והן באין חובת צבור יבואו נדבת צבור ת"ל הוא היחיד
מביא שלמים נדבה אין הצבור מביאין שלמים נדבה זכר לרבות את
<...>קבה לרבות את התמורה זכר לרבות את הולד והלא דין הוא

<...> שאינה גידולי הקדש כשרה לקרב הולד שהוא גידול
<...> שיכשר ליקרב לא אם אמרת בתמורה שהיא נוהגת בכל

<...> בולד שאינו נוהג בכל הקדשים הואיל ואינו נוהג בכל
<...> לקרב ת"ל זכר לרבות את הולד נקבה לרבות תמורה
<...>ם הולד שאינו נוהג בכל הקדשים כשר לקרב תמורה

<...>דשים אינו דין () שתכשר לקרב לא אם אמרת
<...>מר בתמ<...> גידול הקדש הואיל ואינה
<...> ת"ל נ?ק?<...>מורה אין לי אלא וולדות

<...>?מ?ומין מנין ת"ל אם זכ?ר?
<...>ת בעלי מומן אלו הן

א6
<...> אם קדם מום קבוע להקדשן

ונפדו <...> אומ' הרי הוא אומ' ארי ודוב הכה עבדך
<...> הארי עם הדוב ואת הדוב עם הארי ת"ל גם את 

<...>   פר'   וסמך ידו לא יד בנו ידו לא יד עבדו
<..>ו לא יד ש<...> לא ידו על גב ידו על ראש

<..>א על הצואר על ראש לא על הגבים אוציא את כולם ולא אוציא את החזה ודין
הוא ומה ?אם הראש? שאינו טעון תנופה טעון סמיכה החזה שהוא טעון 
תנופה אינו דין שיטען סמיכה ת"ל על ראש (ו)לא על החזה קרבנו קרבנו

קרבנו לרבות כל בעלי קרבן והלא דין הוא ומה אם תנופה שהיא נוהגת
בחיים ובשחוטים נתמעטה בחוברים סמיכה שאינה נוהגת אלא בחיים

אינו דין שתתמעט בחוברים ת"ל קרבנו קרבנו קרבנו לרבות כל בעלי קרבן
קרבנו ולא קרבן אביו קרבנו ול?א? קרבן אחר קרבנו ולא קרבן הגוי שר'

יהודה אומ' אין היורש סומך קרבנו ולא קרבן הבכור והלא דין הוא ומ<.>
אם שלמים שאין קדושתן מרחם טעונין סמיכה הבכור שקדושתו מ<..>

אינו דין שיטעון סמיכה ת"ל קרבנו לא הבכור קר<..> ולא המעשר <...>
דין הוא מה אם שלמים שאינן בעמוד הבא טעונין ס<...>

בעמוד הבא אינו דין שיטען סמיכה ת"ל קרבנו ל?א?<...> 
הפסח והלא דין הוא מה אם שלמים שלא ריבה בהן <...>

טעונין סמיכה הפסח שריבה בו הכתו' מצות יתיר<...>



סמיכה ת"ל קרבנו לא על הפסח ושחטו ושחט אות<...>
שנא' כי ירחק ממך המקום וזבחת ברחוק מקו<...>

במקום קרוב פרט לח<...>חטו בע<...>
ליקרב ומנין לרבות את <...>בה <...>

<.>רבות את החיה ארב<...>
העופות ת"ל ושחטו וש<...>

ב6
מותר באכילה ת"ל כי ירחק <...>

ברחוק מקום אתה אוכל ואי אתה אוכל <...> פרט
לחולין שנשחטו בעזרה אין לי אלא תמ<...>?רבות?

בעלי מומין ארבה את בעלי מומין שהן מין <...>
את החיה שהיא בשחיטה כבהמה מנין לרבות <...> ושחטו וש<..>

אותו יכול לא יאכלנו אבל יטילנו לכלב ת"ל לכלב תש<...>ותו את?ה?
משליך ואי אתה משליך לכלב חולין שנשחטו בעז<...> אהל מועד

לפני אהל מועד להכשיר את כל הרוחות קל וחומר לצפון והלא דין הוא
ומה אם שאר הרוחות שלא כשרו לשחיטת קדשי קדשים כשרו לשחיטת

קדשים קלים צפון שכשר לשחיטת קדשי  קדשים אינו דין שיכשר לשחי[טת]
קדשים קלים ר' אליעזר אומ' לפני אהל מועד להכשיר בצפון והלא דין הוא

ומה אם שלמים שכשרו לישחט בכל רוח לא כשר בצפון מקומן לשחיטת
<.>דשי קדשים עולה שלא כשרה לישחט אלא בצפון אינו דין שלא יכשר מקומה

?ל?שחיטת קדשים קלים ת"ל לפני אהל מועד להכשיר בצפון    פרשת
וה?קריב? <..>ח אע"פ ששחטו שלא לשמו שלמים

<...>?ע"פ? שלא סמך עליהן אשה לשם אשים ליי לשם מי
<...> מיכן אמרו לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח
<...>אשים לשם שם לשם ריח לשם ניחוח חטאת ואשם

<...> יוסי אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו כשר שהוא
<...>שבה הולכת אלא אחר העובד את החלב המכסה את

<...>לב אשר על הקרב מה ת"ל לפי שנ' כל חלב ליי כל חלב
<...>כל חלב<...>ל אף חלב דפנות בכלל
<...>קרב<...>בכלל עונש אבל יהא בכלל

<...> את חלב החולין ולא
<...> את הקרב יכול לא יהא

א7
<...> את הקרב יכול לא

יהא בכ?לל? <...>הקרב ת"ל את החלב המכסה את
ה?קרב? <...>ב השליל המכסה את הקרב ת"ל

<...> עונש אבל יהא בכלל אזהרה ת"ל חלב
<...>ל אזהרה אבל יהא בכלל עמו?ד וה?קרב ת"ל חלב

<.>תי כליות <...> ?שאין? ת"ל שכבר קל וחומר הוא מה אם שלמים שאין כל
מינן טעון אליה טעונין חלב ושתי כליות אשם שכל מינו טעון אליה אינו דין

שיטען חלב ושתי כליות אם כן למה נאמ' חלב ושתי כליות באשם ולמד ממנו
מה חלב ושתי כליות אמורין באשם מוצא מכלל השליל ואת כל החלב אשר על 
הקרב ר' ישמעאל אומ' להביא את החלב שעל הקיבה ר' עקיבא אומ' להביא את

החלב שעל הדקין   ואת   שתי הכליות לא בעל כוליא אחת ולא בעל שלש
ואת החלב אשר עליהן לא הבשר שעליהן אשר על הכסלים להביא חל<.>

שעל הפקוקליות דברי ר' עקיבא ר' יוסי [הגלילי] אומ' להביא את החלב שעל העוקץ ?ר'?
ישמעאל אומ' מה חלב המכסה את הקרב קרום ונקלף אין לי אלא קרום ונקל<.>
ר' עקיבא אומ' מה החלב המכסה את הקרב תותב קרום ונקלף אין לי אלא <...>

קרום ונקלף ואת היותרת על הכבד דבר שקול שיטו?ל? <...>
ומן היותרת על הכבד וכשהוא אומ' ואת היותרת מן הכב?ד? <...>

המזבחה שיטול מן הכבד על היותרת יסיר יותרת אע<...>
כליות ואע"פ שאין יותרת יסירנה ואפי' כוליא אחת   וה?ק?<...>

והקטירם מה ת"ל והקטירו אותו כשר לא הפסול



יערב חלבים בחלבים והקטירם כלם כאחת נאמ' כאן<...>
למטן לחם ולא נאמ' לריח ניחו<...> למטן ריח ניחוח <...>

האמור בכולן בכל אחד ו?א?<...>?א?שה אש<...>
שלמים מבן הבקר ומה <...>

בבן הצאן ובבן הצאן מה<...>

ב7
נתמעט בנסכים בן <...>

בבן הבקר מה שאין בבן ?הצאן? <...> ?ו?צרך לומ'
שלמים מבן הבקר וצרך לומר <...> ?הזכ?ר

ודאי והנקבה ודאית לא טומטום וא<...> 
שכשרה לבוא מן העוף לא כשרה לבוא טו<...>

כשרו לבוא מן העוף אינו דין שלא יכשרו לבוא <...>נוס <...>
אם אמרת בעולה שלא כשרה לבוא נקבות כזכרים <...>?למים? <...>

לבוא נקבות כזכרים חטאת תוכיח שכשרה לבוא נקבות <...> ולא
כשרה לבוא טומטום ואנדרו?ג?ינוס לא אם אמרת בחטאת שלא כשרה לבוא

כל מין זכרים וכל מין נקבות תאמר בשלמים שכשרו לבוא כל מין זכרים
וכל מין נקבות מעשר יוכיח שכשר לבוא כל מין זכרים וכל מין נקבות

ולא כשר לבוא טומטום ואנדרוגינוס לא אם אמרת במעשר שהוא אחד
מעשרה תאמר בשלמים שהוא אחד מאחד הואיל והן אחד מאחד יכשרו
לבוא טומטום ואנדרוגינוס ת"ל זכר או נקבה הזכר ודאית ?נקבה ודא?ית
<...> טומטום ואנדרוגינוס כשב כשב לרבות את הפסח לאליה וכשהוא

<...>?שב ל?רבות פסח שעבר זמנו ושלמים הבאים מחמת
<...>?מצות? שלמים שיטענו סמיכה ונסכים ותנופת חזה
<...>ן הוא ומה אם אביו אינו טעון סמיכה נסכים ותנוםת

<...> שלא יטעון סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק וכשהוא
<...>בות פסח שעבר זמנו ושלמים הבאים מחמת הפסח

<...> שיטענו סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק אבל
<...> ולילה כתחלת <...> בן עזאי אומ' אינן נאכלין

<...>א ה<...> שלמים נדבה ואין הצבור
<...> הבקר שיכול לא יביא

<...> כיוצא בהן חובה אבל יביא

א8
<...> בהן חובה ת"ל

הוא היחי?ד? <...> ?מבי?א שלמים נדבה    פר'
וה?ק?<...> שלמים אע"פ שלא סמך

על<...> שעשה את העולם חלבו האלה
<...>ה החלב שבין פקוקליות דברי ר' עקיבא

<...>מקיש החלב לאליה מה החלב בשני לאוין אף אליה
בשני <...> ?יכול? יקיים בה מצות אליה ת"ל תמימה אי תמימה יכול יטלנה

עם <...> ?לעומת? העצה אין לעומת העצה יכול לא יכנס לפנים מן
<..>צה ת"ל יסירנה יכנס לפנים מן העצה את החלב המכסה את הקרב ואת
<.>ל החלב אשר על הקרב מה ת"ל שיכול יתרבה בחלב דפנות ודין הוא מה

אם בן הבקר שנתרבה בנכסים נתמעט בחלב דפנות בן הצאן שנתמעט
באליה תאמר בבן הצאן שנתרבה באליה הואיל ונתרבה באליה יתרבה בחלב דפנו<.>

ת"ל את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב   ואת   שתי ה<..>
אין לך אלא מה שאמור בענין משום ר' ישמעאל אמרו <...> לידון בדב<...>

החזירו הכתו' לכללו   והקטירו   שלא יערב <...>
לימד על החלבים שהן קרוין לחם <...>

שלא תהא ע"ז טעונה אליה   והקריב   ממנו <...>
אשה ליי את החלב המכסה את הקרב ואת <...>

מה ת"ל שיכול יתמעט מכולם ודין הוא מה מצינו בבן ה<...>
שכן נתרבה בכולן אבל בן העז הואיל ונתמעט באליה <...>



יוכיח שנתמעט באליה ונתרבה בכלם לא<...>
בנסכים תאמ' בבן העז שנתמעט בנס<...>

מכולם ת"ל את החלב ה?מכ?סה את הקר<...>
הכליות לרבות את כולם   והקט<...>

ב8
ניחוח כל חלב <...>?הוא?

אומ' אך בכור שור או <...> תקטיר
למדנו לבכור שהוא טעון דמ<...>ין

כשהוא אומ'  ודם זבחיך ישפך <...>ב
ליי חקת עולם לבית העולמים <...>

בכל מושבותיכם בארץ ובחוצ?ה? <...>
תאכלו ר' יהודה אומ' חלב ודם הקיש חלב לדם מה <...> אף

הדם בשני לאוין וחכמי' אומ' אין בהם אלא אזהרה אחת <...> המוק[דשין]
יהו חייבין עליהם משום שני לאוין ת"ל רק הדם לא תאכלו אין בהם אלא אז<..>

אחת אין לי אלא דמן חלבן מנין ת"ל חלב ודם הקיש החלב לדם מה הדם בלא<.>
אחד אף החלב בלאו אחד מתוך שיצא הבכור מכלל פסולי המוקדשין יכו<.>
יהו חייבין על דמו משום שני לאוין ת"ל רק הדם לא תאכלו אין בו אלא אזהרה

אחת אין לי אלא דמו חלבו מנין ת"ל חלב ודם הקיש החלב לדם מה הדם בלאו
אחד אף החלב בלאו אחד    חסלת מגלת ויקרא מגלה   

נפש בני ישראל <.>?ביא?<...>
<.>טאת ?ואין ה?<..> מביאין <.>טאת ואין צריך לומר מצות שלא נצטוו עליהן בני

<...>טוו על<.>הן בני נח אין מביאין עליהן חטאת או בני ישראל אין לי
<...>ות את הגרים ואת העבדים ת"ל נפש כי תחטא בשגגה

<...>?ו?אינו מביא על הזדון והלא דין הוא ומה אם ע"ז החמורה
<...>דון כשגגה מצות קלות אינו דין שלא נעשה בהן את הזדון

<...>דונה של ע"ז ליום הכפורים שהיא חמורה יונח זדונן של
<...>קלות אלא יביא חטאת ויכפר מיד ת"ל תחטא בשגגה

<...>ביא על הזדון קל וחומר לע"ז מעתה ומה אם
<...>יום הכפורים ע"ז החמורה אינו דין שיונח זדונן

<...>?צות ה?קלות נ?ק?ל בע"ז החמורה אלא יביא חטאת
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?חטאת? <...>?ש?גגה בע"ז מה ת"ל

בשגגה <...> מה שאין כן בשעירה
<...> בצבור ושעירה לא נתרצת בצבור

<...> הא לפי שיש בשעיר מה שאין כן בשעירה
<...> בשגגה ?<.>?שעיר וצרך לומ' בשגגה בשעירה
<...> ב"ד מכל מצות יי ולא כל מצות יי פרט לשמיעת

<...>מאת מקדש וקדשיו מצות יי שומע אני עשה ולא תעשה
<...>את מצות עשה הקלה ולא אוציא את מצות עשה החמורה

ת"ל <...> את המצות שאין חייבין עליהן כרת ולא אוציא את הפסח
ואת המי?ל?ה שחייב?ין? עליהן כרת ת"ל אשר לא תעשינה אוציא את הפסח שאינו תדיר
לא אוציא את המילה שהיא תדירה ת"ל אשר לא תעשינה או יכול שאני מוציא את מצות

עשה שבנדה ת"ל כל מצות יי ריבה מה ראית להוציא את כל המצות ולהביא מצות
עשה שבנדה אחר שריבה הכתוב מיעט מפני מה אני מקיים מוציא את כל המצות
שאין בהן לא תעשה ומביא את מצות עשה שבנדה שיש בה לא תעשה אשר לא

תעשינה יכול דברים שזדונן כרת ודברים שאין זדונן כרת ת"ל תורה אחת יהיה
לכם לעושה בשגגה הרי כל העושה בשגגה בע"ז מה ע"ז מיוחדת מעשה שחייבי<.>

על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת או דבר שאת לומדו בדרך אחד את ל?ו?מדו <...>
הדרכים שיש בו מה ע"ז מיוחדת שמשנאסרה לא הותרה ו?לא? הותרה מכללה <...>

עליה מיתת ב"ד ואיסורה נוהג בבני נח כישראל אף איני מר<...>?כיוצא בה?<...>
אני מרבה את משכב זכור והבהמה שמשנאסרו לא הותרו <...>

עליה מיתת ב"ד ואיסורן נוהג בבני נח כישראל אלא שיש בזכור <...>
ובבהמה מה שאין בזכור הזכור בין במינו בין שלא במינו <...>



מותרת [ש]לא במינה אסורה הזכור לא עשה בו את הקטון כג<...>
את הקטנה כגדולה כשהוא אומ' מכל מצות יי לרבות את<...>

והכלה שהן בסקילה כע"ז ומוסיף בתו ובת בתו ובת <...>
יי לרבות את בת אשתו ובת בתה ובת בנה שמשנא<...>

עליהן חמותו ואם חמותו ואם חמיו וכשהוא אומ' <...>
המאורשה והמחלל את השבת שיש בנערה <...>

מה שאין בנערה המאורשה נערה מאור<...>
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השבת הותר<...> אומר

מכל מצות יי ל?רבות? <...>ין בנדה
ובנדה מה שאין באשת איש <...> ?א?ין

חייבין עליה מיתת ב"ד אשת <...>
אשם וכשהוא אומ' מכל ?מ?צות יי <...>

שיש באשת אחיו מה שאין באשת אחי<...>
<.>אשת אחיו אשת אחיו אם ישנו בנים <...>

ואשת אחי אביו בין שיש לו בנים בין שאין לו <...>
עשה בה אח מן האם כאח מן האב ואשת אחי אב<...>

כאח מן האב וכשהוא אומ' מכל מצות יי לרבות <...>
כאח מן האב וכשהוא אומ' מכל מצות יי לרבות <...>

אמו שלא היתה להם שעת התר כע"ז וכשהוא אומ' מכל <.>צות יי לרבות אחות
אשתו   פר'   אחר שהרבינו דברים שהן כע"ז ודברים שאינן כע"ז למה

נאמרה ע"ז מעתה אלא מה ע"ז מיוחדת דבר שחייבין על זדונן כרת
ועל שגגתו חטאת אף כל מעשה שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת
אי מה ע"ז מיוחדת חייבין עליה מיתת ב"ד אף איני מרבה אלא את מחייב 

מיתת ב"ד את מה אני מרבה את המקלל אביו ואמו והמסית והמדיח
והמכשף ונביא השקר והעדים הזוממין ת"ל ועשה יצאו אלו שאין בהן מעשה

<...>ציא את אלו שאין בהן מעשה ולא אוציא את המכה אביו ואמו וגונב נפש
<...>שראל וזקן <..>רא על פי ב"ד ובן סורר ומורה והרוצח ת"ל תורה אחת

<..>?ה לכם <..>ש?ה בשגגה בע"ז מה ע"ז מעשה שחייבין על זדונו כרת ועל
<...>מעשה שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ועשה

<...>כתוב את כל השם עד שיארוג כל הבגד עד שיעשה את כל 
<...>?אי מ?אחת יכול אפי' כתב אות אחת אפי' ארג חוט אחד אפי' 

<...>?פ?ה ובכברה ת"ל ועשה אחת הא כיצד עד שיכתוב
<...>?ש?ם משמעון נח מנחור דן מדניאל וגד מגדיאל ר' יהוד[ה]

<...>?ת?יות והן שם אחד חייב כגון שש תת ?רד? אמ' ר' יוסי
<...>יב והלא אינו חייב אלא משום רושם שכן היו רושמין

<...>?א?י זהו בן זוגו לפי' סרט סריטה אחת על שני נסרי[ם]
<...>?ח?ייב ר' שמעון אומ' ועשה אחת יכול ?ע?ד

<...>הבגד עד שיעשה את כל הנפה ת"ל
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ת"ל מאחת <...> אפי' עשה בית אחד
בנפה <...> עשה מלאכה שכיוצא בה

מת<...> כיצד מי שאינו יודע עיקר שבת
<...>?אע"?פ ש?מ?ענין אבות מלאכות עשה אינו
<...>בת וטעה ואמ' אין זו שבת ועשה מל?א?כות
<...>?ב?ת ושבת והיודע שהיא שבת וטעה ואמ'

אין <...> הרבה בשבתות הרבה אם מעין [אבות] מלאכות עשה חיי[ב]
על כל <...> ואם מעין מלאכה אחת עשה חייב על כל העלם והעלם

 <.>מ?'? ר' עקיבא שאלתי את ר"ג ואת ר' יהושע באטלס של אמו?ם\ס? שהלכו לקחת
בהמה

<..>תה בנו הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו בהעלם אחת מהו
?ח?ייב אחת על כולם או אחת על כל אחת ואחת אמרו לי לא שמענו אבל שמענו הבא

על חמש עשרה נשים נדות בהעלם אחד שהוא חייב על כל אחת ואחת ונראין



שהדברים קל וחומר שאלן ר' עקיבא אבר המדולדל בבה?מה? מהו א<.>רו לו לא שמ<..>
אבל שמענו באבר המדולדל באדם שהוא טהור וכך היו מוכי ש<...>

עושין הולך לו ערב הפסח אצל הרופא וחותכו עד שהו<...>
בסירה ונמשך ממנו והלה עושה פסחו והרופא עו?ש?<...>

קל וחומר ועוד שאלן ר' עקיבא השוחט חמשה זבח<...>
חייב אחת על כולם או על כל אחת ואחת אמרו לו לא <...>
באוכל מזבח אחד בחמשה תמחוים בהעלם אחד שהו<...>

משום מעילה ורואה ורואה אני שהדברים ק"ל <...>
לשוחט אלא כך שאין באוכל נותר מחמשה זבחים <...>

או על כל אחת ואחת אמ' לו לא שמענו אמ' ר' <...>
מחמשה תמחויים בהעלם אחד שהוא חיי<...>
ורואה אני שהדברים ק"ל אמ' ר' עקיבא א<...>
לו השב אמ' לו לא אם אמרת במעילה ש<...>
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כנהנה צרף א<...>כל אלו אמ' ר'

עקיבא שאלתי את <...> ?אליעזר? <...>?מע?ין מלא<..>
אחת בהעלם אחד מהו חייב <...> אמ' לי
חייב על כל אחת ואחת ?מ?קל וח<...>ה

<.>חטאות הרבה חייב על כל אחת ו<...>
וחטאות הרבה חייב אינו דין ש<...>

אם אמרת בנדה שיש בה ?שתי? אזהרות <...>?הנדה?
מוזהרת עליו תאמר בשבת שאין בה אלא אזהר<...> על הקטנו?[ת]?

יוכיח שאין בהן אלא אזהרה אחת וחייב על כל אחת ואחת אמרתי לו <...>
אם אמרת בבא על הקטנות שאע"פ שאין בהן עכשיו יש בהן לאח<...>

תאמר בשבת שאין ?בה? לא עכשיו ולא לאחר זמן אמ' לי הבא על הבהמה
יוכיח ואמרתי ?לו? הבהמה כשבת   פר'   נפש בני ישראל הרי הצבור

?כיחיד מה יחי?<.> אינו מביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת
<...> על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת והלא דין הוא ומה

<...>ביא על שגגת המעשה אינו מביא אלא על דבר שזדונ<.>
<...>צבור שאינו מביא על שגגת המעשה אינו דין שלא

<...>?ו?נו כרת ושגגתו חטאת לא אם אמרת ביחיד שאינו
<...>?ע?ו תאמר בצבור שהוא מביא חטאת על לא הודע
<...>מביא חטאת על לא הודע ואינו מביא אלא על דבר

<...>ת לא אם אמרת במשיח שאינו מביא חטאת
<...>ון תאמר בצבור שמביא חטאת על לא הודע
<...> מביא חטאת על לא הודע על מזבח החיצון

<...>דבר שאין זדונו כרת ת"ל נפש בני ישראל
<...>ו מביא על דבר שזדונו כר<...>שגגתו

<...>בר ש<.>דונו כ<.>ת <...> חטא<...>הוא
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<...>יא על שגגת המע'

המעש<...>טאת משיח שאינו מ'
<...>דבר שזדונו כרת ושגגתו

<...>טא?ת? על לא הודע תאמר במשיח
<...> יוכיח שהוא מביא חטאת על לא <...>

<...>נו כרת <.>שגגתו חטאת לא אם אמרת <...>
<...>במשיח שהוא מביא אשם ודאי נשיא יוכיח שהוא
<...> אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת לא אם

<...>א חטאת על לא הודע <.>אמר במשיח שהוא מביא חטאת
<...>ע הואיל והוא מביא חטאת על לא הודע יביא על דבר שזדונו כרת

<...> שאין זדונו כרת ת"ל נפש   אם   הכ<..> המשיח הרי משיח כיחיד
<..>אינו מביא אלא על דבר שזד?ונ?ו כרת ושגגתו חטאת

<...>?מש?יח לא יביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חט<...>כול <...>



המלך ת"ל כהן אי כהן יכול המרובה בבגדים ת"ל מש<...>
משיח יחטא מה ת"ל שיכול יביא על הקודמות ודין <...>
מביא על שגגת המעשה אינו מביא על הקודמות מ<...>

המעשה אינו דין שלא יביע על הקודמות לא אם אמ<...>
משעבר ?תא?מר במשיח שהוא מביא חטאתו מש<...>

משעבר יביא על הקודמות ת"ל משיח יחטא <...>
ועודנו הדיוט ר' שמעון אומ' אם נודע לו עד<...>

חייב ואם משנתמנה נודע לו פטור מש<...>
ת"ל אם יחטא כשיחטא   פר'   לאשמת<...>

אינו מביא אלא על העלם דבר <...>
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לא יביא אלא על <...>
מכלל צבור ומש<...>

אף משיח יביא על שגג<...>
מצבור ואם דומה לנ<..> נלמ<..>

<...>ח בפר ואינו מביא אשם ?תלוי? <...>
<...>ת המעשה אף משיח ?לא יביא <...>

הולכה לך לדרך זו נשיא מביא שעירה ?ל?ע"ז <...>
שעירה על ע"ז מביא אשם ודאי מה נשיא מבי<...>

מביא על שגגת המעשה ?ת"?ל לאשמת האם הרי מ<...>
אינו מביא אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה אף ?משי?ח לא יביא<...>

העלם דבר עם שגג?ת? המעשה אי מה הצבור אם הורו ועשו א<...>
פיהם חייבין <...> משיח אם הודה ועשו אחרים על פיו יה<...>

מביא ולא על מה שחטא<.> אחרים והק<...> <...>הוא
<...> שהוא מביא חטאתו משע?ב?ר והלא דין הוא ומה אם 

<...> שגגת המעשה אין מביא חטאתו משעב<...>
<...>מעשה אינו דין שלא יביא חטאתו משעבר ת"ל והקרי'

<...> שהוא מביא חטאתו משעבר יכול חטא עם
<...>הוא נשיא מוצא מכלל הצבור ומ<..> מוצא

<...>?צ?מו מביא לעצמו חטא עם הצבור מתכפר לו
<...>מו מביא לעצמו חטא עם הצבור לא אם
<...>צבור ביום הכפורים תאמר במשיח שאין
<...>רים הואיל ואינו מתכפר עם הצבור ביום

<...>?ח?טא הא<...>?ח?טא לעצמו מביא לעצמו 


